
Appendix No. 6 to the Regulation No. 142/2020 
of the Rector of Medical University of Lublin  

in the wording given in the Appendix No 3 to Regulation No 186/2020 
of the Rector of Medical University of Lublin 

 

Rules of conduct in the event of suspected infection of an employee, student or doctoral 

student 

 

§ 1 

1. In the event of symptoms suggesting infection with the SARS-CoV-2 virus, you should stay 

in the place of residence and contact your GP and follow his recommendations. 

2. A person showing symptoms of infection while on the premises of the University should be 

immediately sent back to their place of residence by means of individual transport. The person 

is obliged to seek medical advice. If a person showing symptoms of infection cannot travel by 

means of individual transport, he/she is isolated in a designated room and call for a medical 

transport. 

3. Information on suspicion or confirmation of COVID-19 infection should be reported in 

accordance with the procedures set out in § 2 - § 4. 

 

§ 2 

Detailed reporting procedure - student 

1. In the case of infection or suspected infection with the SARS-CoV-2 virus (occurrence of 

characteristic symptoms for COVID-19: increased temperature, cough, runny nose, shortness 

of breath, loss of taste or smell, muscle pain, or contact with an infected person) student of 

the Medical University of Lublin immediately informs (by phone or e-mail) the relevant Dean's 

Office, specifying the places at the University the student visited on the day of the symptom 

onset and the people he had contact with (academic teachers, student groups). 

2. If the student referred to in para. 1 resides in the dormitory, immediately notifies the 

administrator of the dormitory about the fact of infection or suspected infection. 

3. Additionally, the student should notify the student group/groups with whom he/she had 

contact on the day the symptoms occurred. 

4. The Dean's Office of the Faculty, after receiving information from the student about an 

infection or suspected infection, passes the information on to the Dean of the Faculty, along 

with an indication of the student groups with whom the student has had contact, and informs 

the academic teachers with whom the reporting student has attended classes. 

5. Academic teachers, as referred to in para. 4, in the case of clinical classes, inform the 

epidemiological services of the competent medical entity. 



6. The Faculty Dean's Office also informs the Department for Didactic Planning of the Medical 

Education Center about the application. 

7. The Didactic Planning Section of the Medical Education Center sends information containing 

the number of students' applications and the places at the University which the students 

visited on the days when symptoms appeared to the Stały Dyżur of MUL under the address: 

staly.dyzur@umlub.pl. 

8. Stały Dyżur informs, through the Administration-Economic Department, the administrative 

managers of the facilities indicated by the Didactic Planning Section of the Medical Education 

Center, about the places at the University which the students were visiting on the days when 

symptoms occurred, and also interacts with the Sanitary and Epidemiological Station in 

matters related to epidemiological proceedings. 

 

§ 3 

Detailed reporting procedure - doctoral student 

1. W przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wystąpienie 

charakterystycznych objawów dla COVID-19: podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności, utrata smaku lub węchu, bóle mięśniowe, lub kontakt z osobą zakażoną), doktorant 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie niezwłocznie powiadamia (drogą telefoniczną lub e-

mailową): 

1) promotora; 

2) właściwy Dziekanat – w przypadku gdy w przeciągu 10 dni od momentu uzyskania 

pozytywnego wyniku prowadził zajęcia ze studentami – określając miejsca w Uczelni, w 

których przebywał w dniu wystąpienia objawów oraz osoby, z którymi miał kontakt 

(nauczyciele akademiccy, grupy studenckie); 

3) Biuro Szkoły Doktorskiej, które informuje o zgłoszeniu Dyrektora Szkoły Doktorskiej. 

2. Dziekanat Wydziału – właściwy dla studentów, z którymi doktorant prowadził zajęcia – po 

otrzymaniu informacji o zakażeniu lub podejrzeniu zakażenia doktoranta, w przypadku 

możliwego zakażenia studentów, wykonuje czynności określone w § 2 ust. 4. 

3. Promotor po uzyskaniu informacji o zakażeniu lub podejrzenia zakażenia doktoranta, 

informuje o tym fakcie kierownika właściwej jednostki wydziałowej. 

4. Kierownik jednostki: 

1) informuje kierownika administracyjnego obiektu o miejscach w Uczelni, w których 

przebywał doktorant w dniu wystąpienia objawów, celem ewentualnego podjęcia 

dodatkowych czynności sanitarnych; 

2) przekazuje informacje o liczbie zgłoszonych doktorantów zakażonych lub podejrzanych o 

zakażenie do Stałego Dyżuru UML na adres: staly.dyzur@umlub.pl. 



§ 4 

Detailed reporting procedure - employee 

1. W przypadku zakażenia lub podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wystąpienie 

charakterystycznych objawów dla COVID-19: podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

duszności, utrata smaku lub węchu, bóle mięśniowe, lub kontakt z osobą zakażoną) pracownik 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie niezwłocznie powiadamia (drogą telefoniczną lub e-

mailową): 

1) bezpośredniego przełożonego i kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony; 

2) właściwy Dziekanat – w przypadku kontaktu ze studentami – określając grupy studenckie, z 

którymi miał kontakt. 

2. Kierownik jednostki: 

1) informuje kierownika administracyjnego obiektu o miejscach w Uczelni, w których 

przebywał pracownik w dniu wystąpienia objawów, celem ewentualnego podjęcia 

dodatkowych czynności sanitarnych; 

2) przekazuje informacje o liczbie zgłoszonych pracowników zakażonych lub podejrzanych o 

zakażenie do Stałego Dyżuru UML na adres: staly.dyzur@umlub.pl. 


